
RADA GMINY                                              Cielądz, dnia 22 listopada 2021 r.                                                                                   
      CIEL ĄDZ                                                                  

K O M U N I K A T 
 
 

BR.0012.7.2021 
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2021 roku, tj. pi ątek o godz. 13 00 w sali 
konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Cielądzu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych 
Rady Gminy Cielądz. 

 

Tematyka posiedzenia: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów poszczególnych Komisji z poprzedniego ich posiedzenia tj. z dnia                           
16 września 2021 roku. 

4. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2020/2021. 

5. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2022 rok - opracowanie wniosków oraz opinii 
poszczególnych komisji o projekcie budżetu. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą 
kolejnej umowy najmu lokalu  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na 2022 rok Programu współpracy 
Gminy Cielądz  z organizacjami pozarządowymi. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku                         
od nieruchomości. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku                            
od środków transportowych. 

11. Informacja na temat wysokości podatku rolnego na 2022 rok. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Cielądz. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług na terenie Gminy Cielądz w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości 
albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów 
Gminy Cielądz. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnym Rady Gminy Cielądz. 

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Cielądz 

18. Informacja w sprawie stanu bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie Cielądz – potrzeby 
inwestycyjne i remontowe. 

19. Informacja z realizacji potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach opieki zdrowotnej. 

20. Sprawy różne. 

21. Zamknięcie posiedzenia. 

 

                                 PRZEWODNICZĄCA 
     RADY GMINY 

   Małgorzata Rosa  
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